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 صربيا-جامعة بلغراد-مركز فنجا للبحوث النووية

 اعداد

 المدرس

 الدكتور المهندس اياد زوين محمد

 2011نيسان 

 بغداد

 :المقدمة

 المتضمن ايفاد االستاذ الدكتور قحطان خلف 2011-3-9 ع ق في /517استنادا الى االمر الجامعي المرقم 

 والتدريسي في قسم هندسة الليزر /رئيس الجامعة التكنولوجية و الدكتور اياد زوين محمد /الخزرجي

-3-24 ولغاية 2011-3-17 ولمدة اسبوع واعتبارا من /وااللكترونيات البصرية الى جمهورية صربيا

 لغرض زيارة جامعة بلغراد ومعهد فنجا للبحوث  النوويه المتقدمة لتوثيق التعاون العلمي وإرساء .2011

 -مذكرة التفاهم العلمي بين جامعتنا وجامعة بلغراد وكلياتها ومعهد فنجا للبحوث المتقدمة

 :برنامج الزيارة العلمية

البروفسور ميالديين تم  زيارة معهد فنجا للبحوث النووية المتقدم وكان في استقبلنا عميد معهد فنجا -

 والعميد المساعد البروفسور ميروسالف وتم افتتاح مباحثات مذكرة التفاهم على النحو التالي



قام األستاذ الدكتور قحطان الخزرجي بتقديم موجز وفلم مصور عن ألجامعه وأقسامها األربعة عشر -

الهندسية والعلمية وتقديم درع الجامعة وهديه من الحضارة العراقية القديمة الى عمادة معهد فنجا للبحوث 

المتقدمة وتم اخذ صور تذكاريه ومناقشة المواضيع العلمية والتعاون العلمي الشامل وتم توجيه الدعوة إلى 

عمادة المعهد لزيارة ألجامعه التكنولوجية في بغداد وكذلك مناقشة البرنامج الطموح في تقنية النانوتكنلوجي 

المدعوم من االتحاد األوربي وكذلك في مجال اإلصدارات العلمية والنشريات في المجالت العلمية المتطورة 

وكذلك تناول االجتماع قوانين فتح الشهادات العليا واستقاللية الجامعة في منحها وكذلك أسلوب ألترقيه 

العلمية في اختيارا لمراتب العلمية ألساتذة والفهم المستمر في التواصل العلمي مع تطورات التقنيات ألحديثه 

وكذلك تناول الحديث عن إمكانية دخول ألطلبه العراقيين إلى البرنامج الصربي األوربي .واألجهزة واألنظمة

 :وتحدث العميد المساعد للمعهد فنجا للبحوث  المتقدمة التابع إلى جامعة صربيا على أقسامه كالتالي

1- PHYSICS department- include to elementary particle physics, nuclear 

physics, atomic and molecular physics, solid-state physics, plasma physics, 

and theoretic. 

2- CHEMISTRY department- include to radiation chemistry, physical chemistry, 

analytical chemistry, inorganic chemistry, kinetics and thermodynamics, 

radio isotopes (organic and inorganic radio pharmaceuticals, industrial 

radioisotopes, sealed radiographic therapeutic sources). 

3- BIOLOGY department- include to genome typing, genetic epidemiology, 

immunology, molecular biology, and experimental  hematology . bio 

informatics. 

4- ELECTRONICS AND COMPUTER ENGINEERING department- include to 

electronic measurement methods, dosimetric measurements, design of 

electronic instrumentation, logistics, quality, computer controlled systems, 

multimedia systems. 

5- MATERIALS department- include to synthesis of nanoscale powders, 

powder processing, ceramic, metal and carbon based materials and 

composites, alloys. 

6- RADIATION PROTECTION department- include to radiation safety and 

protection, dosimetry, radioactive waste treatment, environmental 

monitoring, radiation medicine, decontamination. 

7- ENERGY AND NUCLEAR ENGINEERING department- include to nuclear energy, 

http://www.vinca.rs/en/pdf/physics.pdf
http://www.vinca.rs/en/pdf/biology.pdf
http://www.vinca.rs/en/pdf/biology.pdf
http://www.vinca.rs/en/pdf/electronics.pdf
http://www.vinca.rs/en/pdf/materials.pdf
http://www.vinca.rs/en/pdf/radiation_protection.pdf
http://www.vinca.rs/en/pdf/energy.pdf


thermal engineering, thermal power generation, coal combustion, drying,  

alternative and renewable energy sources, reactor physics, neutron physics,  

nuclear safety, nuclear facilities and environment, fast reactor physics, radiation 

protection, fusion and accelerators.  

PRODUCTS AND SERVICES 

•Radiopharmaceuticals 

•Nuclear medical and industrial sources. 

•Trade in radiopharmaceuticals and radioactive products. 

•Radiation sterilization of single use medical devices, food additives and pharmaceutical 

products. 

•Radiation dosimeters. 

•Radiation dosimetry and protection. 

•Medical laboratories Radiation waste management. 

•Design and construction of devices for utilization of solar energy. 

•Spectral and laser devices and characterization of light sources. 

•Electronic instrumentation. 

•Computer controlled automatic systems. 

•Multi media and software production. 

•Alumin other malmixtures VARVIN with accessories for welding of cables and rails. 

•Special Alloys (Co, Ni and Ti based alloys). 

• Ceramic and Metal Plasma 

 

http://www.vinca.rs/en/pdf/products.pdf


  الكمية وكان في استقبمنا السيدة عميدة جامعة بمغراد -التكنولوجية وعمم المعادن  الهندسةتم زيارة كمية - 

 عمى ضوء فمم مصور عن التكنولوجية ألجامعو أقساموتم الترحيب بالوفد وشرح موجز عن الدكتورة سياميين 

 األمور وتم تبادل التكنولوجية الجامعة من قبل السيد رئيس الجامعة ودرع التذكارية وتبادل اليدايا الجامعة

: الباليو

 وحسب مذكرة التفاىم العمميمحدودة عمى فترات زمنيو األساتذة تبادل خبرات إمكانية . 

  كون جامعة بمغراد تدخل ضمن األوربي من االتحاد والعالمية الصربيةتبادل النشريات في المجالت 

 .األوربيجامعات االتحاد 

  في أخذناوتم . لياألزمنيو ومنح الشيادات والفترات ألعمميو الترقية حول طرق تقيم الخبراتتبادل 
 والمختبرات والوحدات األقسام من وىي تتكون التكنولوجية اليندسية الكمية أقسامجولة عمميو عمى 

 :التالية
 .المدنية اليندسةقسم - 
. الميكانيكية اليندسةقسم - 
. قسم ىندسة المواد- 
. قسم بحوث تقنية المواد- 
. الدقيقة االلكترونيةوحدة تحسين خواص الدوائر - 
. الدقيقة األغشية إنتاجوحدة - 
 .DNA النوويالحامض حاويو إنتاجوحدة - 
. الضوئية لالستخدامات صغيره وأقطار كبيره بأطوال جدا الدقيقة البصرية األلياف إنتاج وحدة -

 .THERMAL ANALYSIS(SDT,TGA,DTA)مختبرات - 

. (ICP-MS )الثقيمة مختبر لمكشف عن المموثات -



 وكان في استقبمنا عمداء الكميات جامعة بمغراد–تمت زيارة كمية الفيزياء والكيمياء والرياضيات-  
 التقييم وأسموب وكذلك محاور مذكرة التفاىم العممي  التكنولوجية الجامعةوتم تبادل الحديث عن واقع 

:  الكميات كالتاليأقسام إيجازالعممي وتم 
(. الدقيقةمختبر التراكيب )قسم فيزياء البالزما- 
. والتحميمية النظريةقسم الفيزياء - 
. قسم عموم الحاسبات- 
. والذرية النوويةقسم الفيزياء - 
. التطبيقيةقسم العموم - 
. الدقيقةقسم المواد - 
. الحراريةقسم الفيزياء - 
.  والميزرالبصريةقسم الفيزياء - 
. قسم الرياضيات التطبيقي- 
. قسم الرياضيات النظري المتقدم- 
. المختبر المتقدم لمنانوتكنموجي- 
 

تم االجتماع النهائي بين السيد رئيس الجامعة التكنولوجية الدكتور قحطان الخزرجي والعميد -

 إلقرار المسودة النيائية لمذكرة التفاىم العممي بين المساعد لمعهد فنجا البرفسور ميروسالف

المتقدم والكمية  وجامعة بمغراد متمثمه بمعهد فنجا لمبحوث النووية الجامعة التكنولوجية العراقية

 . وتم االتفاق عمى بنود االتفاقية العممية عمى النحو التاليالتكنولوجية وعمم المعادن

 

 

 



 ِزوشح رفبُ٘ ػٍّٟ ٚصمبفٟ ث١ٓ

  اٌجبِؼخ اٌزىٌٕٛٛج١خ اٌؼشال١خ

 جبِؼخ ثٍغشاد-ٌٍجذٛس ا٠ٌٕٚٛخ - ِٚؼٙذ فٕجب اٌّزمذَ

 جبِؼخ ثٍغشاد -ٚ و١ٍٗ إٌٙذعخ اٌزىٌٕٛٛج١خ ٚػٍُ اٌّؼبدْ

سغجخ فٟ إلبِخ ػاللبد ِجبششح رٙذف إٌٝ رط٠ٛش ٚرٛص١ك اٌزؼبْٚ اٌؼٍّٟ ٚاٌضمبفٟ ث١ٓ اٌجبِؼخ 

جبِؼخ ثٍغشاد ٚ و١ٍٗ إٌٙذعخ -ٌٍجذٛس ا٠ٌٕٚٛخ - اٌزىٌٕٛٛج١خ اٌؼشال١خ  ِٚؼٙذ فٕجب اٌّزمذَ

جبِؼخ ثٍغشاد ٌغشع رؼض٠ض أعظ اٌزؼبْٚ اٌّشزشن ث١ٓ اٌجٍذ٠ٓ رُ -اٌزىٌٕٛٛج١خ ٚػٍُ اٌّؼبدْ

 :اثشاَ ٘زٖ اٌّزوشح ٚوبالرٟ 

 المادة األولى

 :  ٠أرٟ ػٍٝ ِب ْطشفٟايوال ارفك 

دساع١خ ثشاِج ٚاطٍخ َِٓ ٚاٌّؤ١ٍ٘ٓ رٚٞ اٌؼاللخ ٚضغ ثشاِج ِٓ شأٔٙب أْ رّىٓ : أوال

 .اٌّشزشوخٚإجشاء اٌجذٛس اٌؼ١ٍّخ ٌىال اٌطشف١ٓ ِؤعغبد ايفٟ ِذ لظ١شح أٚ ط٠ٍٛخ األ

ٚفمب ٌٍذبجخ ٚاٌزخظظبد اٌّزبدخ فٟ وال ٚاٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٌجخ رجبدي إٌّخ اٌجذض١خ ٌظ:  ااناًا 

 .ر١ٓاٌجبِغ

فٟ ٚإٌّشٛسح رجبدي اٌذٚس٠بد ٚاٌىزت اٌؼ١ٍّخ ٚاٌّطجٛػبد ٚٔزبئج اٌجذٛس إٌّجضح  : اللاًا 

 .رؼض٠ض اٌؼاللبد اٌؼ١ٍّخر١ٓ ٚرٌه ياٌّجالد اٌؼ١ٍّخ اٌزٟ رظذس٘ب اٌجبِغ

 ػٍٝ أْ ٠شافك اٌٛفذ اٌطالثٟ اٌٛفٛد اٌش٠بض١خ ث١ٓ اٌجبِؼز١ٌٓجخ ٚرذس٠ت ٚرجبدي اٌظ:  ً رابعا

ِغجمب ػٓ طش٠ك ػضٛ ١٘ئخ رذس٠غ١خ وّششف ػٍٝ اٌض٠بسح ٠ٚزُ االرفبق ػٍٝ ِذح اٌض٠بسح 

  .اٌّشاعٍخ ث١ٓ وال اٌطشف١ٓ

 . أشٙش( 3-1)رزشاٚح ِب ث١ٓ فزشح رجبدي اٌخجشاد ٚإٌمبء اٌّذبضشاد ي : ااماًا 

 . شٙشأ( 3-1)ث١ٓ ِب س اٌّشزشوخ ٌفزشح رزشاٚح ٚإجشاء اٌجخ: دادداًا 

 . اٌؼٍّٟ ٌّذح عٕخ ٚادذح فمظٌزفشؽ ا:  ً دابعا

 .  ػٍٝ االلًرذس٠ظ ٌّذح فظً دساعٟ ٚادذاي:  ااماًا 

/ ِبجغز١ش )اٌذساعبد اٌؼ١ٍب طٍجخ ئً اسطػٍٝ اإلششاف  ِٕٚبلشخاياٌّشبسوخ فٟ :  ادعاًا 

 .(دوزٛساٖ



اٌذػٛاد ٌّّضٍٟ اٌطشف ا٢خش ٌغشع اٌّشبسوخ فٟ اٌّؤرّشاد اٌؼ١ٍّخ رٛج١ٗ :  ً عاشرا

 . ِٓ رٚ اٌؼاللخ ٌٍّشبسوخ فٟ رٍه اٌفؼب١ٌبد ْٚدػٝ اٌجبدش ٚٞٚإٌذٚاد ٚاٌذٍمبد اٌذساع١خ

 ح ٌفزش٠زجبدي اٌطشفبْ اٌّزؼبلذاْ اٌض٠بساد ٌغشع رذس٠ت اٌىبدس اإلداسٞ أٚ اٌفٕٟ: إحذى عشر

فضالً ػٓ  ارُٙرخظضٚ ٠ٓسئػذد اٌضاػٍٝ اْ ٠زُ رذذ٠ذ . رزشاٚح ث١ٓ أعجٛػ١ٓ إٌٝ شٙش ٚادذ

 . ِغجمبً ػٓ طش٠ك اٌّشاعٍخ ث١ٓ وال اٌطشف١ٓحِذح اٌض٠بس

 

  اللاانةالمادة

. اٌجٍذ٠ٓ وال ٌمٛا١ٔٓ ٚاألٔظّخ اٌّؼّٛي ثٙب فٟيدّب٠خ دمٛق اٌٍّى١خ اٌفىش٠خ ٚفمب ضّبْ : اوالًا 

اْ اٌٛضغ اٌمبٟٔٛٔ ٌٍجشاِج إٌّفزح فٟ دبٌخ اٌزؼ١ٍك اٚ االٔٙبء رىْٛ ػٍٝ اعبط اٌٍّى١خ :  ااناًا 

 . اٌّشزشوخ ث١ٓ اٌجبٔج١ٓ ِب ٌُ ٠ٕض االرفبق اٌخبص ثىً ثشٔبِج ػٍٝ خالف رٌه

 

  اللاللةالمادة

.  اٌّزؼبلذ٠ٓ ٚثظٛسح رذش٠ش٠خ ْ ٞارفبق اٌطشفاٚ اػبدح إٌظش ثٙب اال ة اٌّزوشحرؼذ٠ً ال ٠زُ : اوالًا 

٠ؼذ ٔبفزاً ِٓ ربس٠خ االرفبق ػ١ٍٗ ٚرٛل١ؼٗ ٚال ٠ىْٛ ثأصش  ٠جشٜ ػٍٝ اٌّزوشحرؼذ٠ً أٞ :  ااناًا 

.  اٌزٟ صجزذ ٌٍطشف١ٓ لجً اجشاء ِضً رٍه اٌزؼذ٠الددْٚ اٌّغبط ثبٌذمٛق سجؼٟ ِٚٓ 

 

 الرابعةالمادة 

كميو اليندسة التكنولوجية وعمم وومعيد فنجا لمبحوث النووية  حجبِؼخ اٌزىٌٕٛٛجٟايدزفظ د
 اٌؼبَ أٚ ٚإٌظبَ اٌٛط١ٕخ ٚاٌّظٍذخ رزؼٍك ثبألِٓ اٌمِٟٛ  وألسبابجامعة بمغراد-المعادن

.  ثّزوشح اٌزفبُ٘ ٚثشىً ِؤلذو١ٍب أٚ جضئ١باٌؼًّ رؼ١ٍك فٟ  ٘باٌظذخ اٌؼبِخ ثذك

 

 

 

 



 الخاامةالمادة 

 

ثبالرفبق اٌّجبشش ث١ٓ اٌطشف١ٓ  ٘برفغ١شاٌّزوشح اٚ إٌبشئخ ػٓ رطج١ك ٜ إٌّبصػبد رغٛ

. ٠زُ اٌشجٛع اٌٝ اٌطشق اٌمب١ٔٛٔخٚدٞ اٌّزؼبلذ٠ٓ ٚفٟ دبي ػذَ اٌٛطٛي اٌٝ دً 

 

  الماددةالمادة

رذخً ٘زٖ اٌّزوشح د١ض إٌفبر ِٓ ربس٠خ رٛل١ؼٙب ِٓ لجً اٌطشف١ٓ اٌّزؼبلذ٠ٓ ٚرجمٝ عبس٠خ 

اٌّفؼٛي ٌّذح خّظ عٕٛاد لبثٍخ ٌٍزّذ٠ذ ِب ٌُ ٠زمذَ ادذ اٌطشف١ٓ اٌّزؼبلذ٠ٓ ثطٍت رذش٠شٞ 

 .الٔٙبئٙب لجً عزخ اشٙش ِٓ رأس٠خ أزٙبء اٌؼًّ ثٙب

 المابعةالمادة 

٠زُ االرفبق ػٍٝ رفظ١الد االِٛس اٌّب١ٌخ ٚاالداس٠خ ثّٛجت ثشٔبِج رٕف١زٞ ٠ٍذك ثّزٓ اٌّزوشح 

 . ٠ٚىْٛ جضءاً ال ٠زجضء ِٕٙب

 

 اللاامةالمادة 

٠زفك اٌطشفبْ ػٍٝ اعزّشاس إٌشبطبد اٌزٟ وبْ لذ .. فٟ دبي اٌغبء اٌّزوشح اٚ ا٠مبف اٌؼًّ ثٙب 

 . ثذء رٕف١ز٘ب ٌٚذ١ٓ االٔزٙبء ِٕٙب 

 

 

 المادة التادعة

َ ٚدشسد /       /        ٘ـ اٌّٛافك  /      / ثزبس٠خ      ............... ٚلؼذ اٌّزوشح فٟ ِذ٠ٕخ 

ثٕغخز١ٓ اط١ٍز١ٓ ثبٌٍغبد اٌؼشث١خ ٚاالٔى١ٍض٠خ ٌٍٚغبد اٌضالصخ ٔفظ اٌذج١خ اٌمب١ٔٛٔخ ػٍٝ اْ 

 .٠ؼٛي ػٍٝ اٌٍغخ اٌضبٌضخ فٟ دبي دظٛي خالف ثبٌزفغ١ش 

 



 

 جامعة بلغراد-السيد رئيس الجامعة التكنولوجية والدكتور فالدمين عميد معهد فنجا للبحوث النووية المتقدم

 

 



 

 

 جانب من المباحثات بيت وفدي الجامعتين  وزيارة المختبرات المتقدمة لليزر

 



 ة

 جامعة بلغراد–السيد رئيس الجامعة التكنولوجية وعميدة الكلية التكنولوجية وعلم المعادن الدكتورة سيامين 

 

 


